
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

o% ZpRavoruí

STÁTNÍ

Šrobárova 49/48

Praha 10

SZÚ 100 00

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 7.2.2022

NASEZN: | SZU/01955/2022

VYŘIZUJE:

TEL/FAX

E-MAIL:

DATUM: 10. 2. 2022

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Vážení,

Státní zdravotní ústav (dále jen „SZÚ obdržel dne 7. února 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde žádáte o:

„informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli

výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny

řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených

s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a

naturální požitky — nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté

ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet

odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří

a) vykonávají řídícípozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a

všech zaměstnanců vjeho přímépodřízenosti), nebo

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní,

dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným

způsobem ovlivnit, nebo

c) provádějí či organizují činnost, kteráje úkolem povinného subjektu, nebo

d) majífaktický vliv na činnostpovinného subjektu, nebo

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodařenípovinného

subjektu

a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše

uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2021 do 31.12.2021).“

K výše uvedenému Vám zasíláme vyplněnou Excelovskou tabulku (viz přílohča.A která nám byla

zaslána, jako vzor, společně se žádostí o poskytnutí informací.

S pozdravem

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Šrobárova 48

SZÚ 100 42 Praha 10

Pitlohys dle textu IS 75010330, tel.: +420267082295

TELEFONNÍ ČÍSLO ÚSTŘEDNY: 267 081 111 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1730101/0710 IČ: 75010330

FAX: 272 744 354
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